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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُْك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو حيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف «هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا

 جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم
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 قلظُم ريبلأر ونكدلا : ةّياكجلا َداعا

 ها

 تولشاَس هياكل ةبتكم 00



 8 م 2 7-1 ري 5 0 1 و
 اًدولج لّصفي ّدخأو ُهَصَقِم ٌءاَذَح كشسفما| «تاكمألا ىدحإ ىف

0 2 0 00 7 

 م بيد «لوقُي ِهّصَقِم تْوَص ناك .ةيذخأ اهنم ٌعَنْضَي
 0 2 1 0 5 0 ا ا

 تتاك ٌكِلذكو ةبقارثو ٍلِزنَملا يف ٌرودَت ُهَتْجْوَر ثئاكو







 تلا شمل ا ا لارا 2 00 : 0 ا ا را 6 ع 9

 «؟زوخلا هذه ررييطخت نأ ٌرِدْنَي نم من لا ةنبقّدلا

 « انآ ثشك» :ةقكاقوب طقلا تءانم



 57 ةديدج اذولجل ىرتشاو «لاغ نَمَتب ةيزشأ ءاذكلا ب

 دعت ءاسملا كلذ يق. اًررو امل ايش انضِيَأ ىرتشاو

 ..ةطقلا تلَعَف َكِلذَكو ل 0



 «لوقَي ُهَّصَقِم ناكو .دولُجلا ْلّصَمُي ٌءاَذَحلا َسَلَج مث

 ا

 | !نابعت انأ» هيطِقل 0 بانت اًريخ ا



 7-0 00 هذه 0 دَجَو «حابّصلا يف هينيع هيلي 2 امّدْنِع

 اضل سال طاح دن دك نجر 0-0

 ؟َكلذ لعق ْنَم ْنكل .ٍةليمَج ِةيِذخَأ ةعَبْزأ اهني عَنَصو



 ا! يف دلا ل 1 ا لاك هن الخلا كح

 «؟زّرْغلا هذه َلْثِم ٌطيخَي نأ ُرِدْقَي نَم

 نأ ككل» ةتلافو ةطقلا تءام







 4 2 2 0 ا
 *بان بم بن .لوقي هَصَقِم ناكو .دولجلا ًءاذحلا لّصَف
 3 1 2 7 5 / هوه 0

 .ُهنْطِق لعفَت ثاك َكِلذَكو «َُبِقارُتو ٍلِزْنَملا يف ٌرودت ُهْنَجْوَر ثّئاكو

 «!دولجلا هذهل ثّدَْحَي ام ئرت نآلا» ٌقتَجْوَر هل ثّلاق 3 هم 0 ريع 320





 ٌساَّنلا ًءاجف «دالبلا يف ٍةديدَجلا ٍةقيشَّرلا ة ةدملا راح طرت

 اهينع نونا ةديح 0 كانا 7
2 9 0 6 

 اهنم ٍدحاو لك !ةيذخألا هذه َلَمْجَأ ام» ءنولوقي اوناك

 «!راتْخَت اهّيأ يف راتخت ءِرَحآلا ّنم ُلَمْجَأ



 اج كرو |كيطل 2 210 لا ك1 52 يري ءانخلا ها 100 ل ا
 ا 2
 («!ةدجاو َةَّرُْرَغ طيخأ نأ رْيَغ نمو هاّيْنَغ





 1 .ٍلْيَللا (مالظ) ةمَتَع يف ُهُثَجْوَرو وه ًاَبتحاو ِلَغْشَملا يف اًءْوَض ُاّذَحلا كر

 ..ُبابلا َحَتَمْناَ اًيرص انين 7 ل فصل



 ازقأ ةثالث هنم لخ اع نرسم اقع ردا ةلولت هني ليتم و
 6-5 9 ا

 عباصأ ٍسوْؤُر

 مُهَسِبالَم ّنكل «ةقيشَر د رز ةقيق د ةيضف م ِتاوَدأ ن وس را ناك .مهم ادقأ

00 
 55 ى.

2 
 .ةقيقر ةعفرم فا



 مُهَّصَقِم ناكو .ثات ءْبِت ءْبَِي «لوقت ُةّيّضفِلا مُهْتَقَرْطِم ْثّئاك

 دق اوناك ٍرَصبلا حمل يفو بباب. نيم بي. «لوقي يضل 00
 .ةريغّصلا ةّيّضِفلا مهِتاوَدَأِب ةريثك ةيِذَْحَأ اوطّيح



 يف َرَأ مل» ءِءاَّذَحلا ٌةَجْوَر ثّلاق ءَلَكْشَملا ُماَرْقَألا َكَرَت نأ َدْعَب

 سبالملا هذه لْثِم ٌتْبَأَر الو «ةقيقّدلا ةعانّصلا هذه َلْثِم يتايح

 ًةديدَج ًةليمج َسبالَم مُهَل طيخأس .ةقيقّرلا ِةعَفَرُملا ٍةقَّرَمُملا



 و 52 اا

 هج ًةقيقذ َسبالَم َةجْوَّزلا ٍتَطّيَح

 ةنولم لس ةققذ 1



0 

 د ا ِءاَذَحلا ٌةَجور ْتَكَرَت ءيلاّثلا مْويلا يف

 تكا 3 .ٍفوفَص ثالث يف اهنْبَتَرو ِلَغْشَمْلا كير لع

 .ةراتس َءارو اهجْوَّرو يه



 00# 0 ل

 َسبالَملا اوُأَر امَدْنِع ٌراْعّصلا ُماَرْقَألا َلَصَو ِلَْلا ل دع 20

 اوحار مث ءاهئوسيْلَياوعَرْس ا .مُهَل هنأ وفرع «ةريغّصلا ةيِذحَألا

 ىلخأ سي لا ىييالملا للخاد ينيلتاف نومي لوصف زي

 .مةيئان ٍدالب تاع 0 يضمن يا لا



 ٌراْغّصلا ٌةثالّثلا َمارْفَألا ُهُيَجْوّرو ُءاَذَحلا َرَي مل ءمْوَيلا َكِلذ َدْعَب

 يتلا دولُجلا ِهِسْفَتي ُطيِخَي ٌءاَذَحلا داعو .مازقألا نم مُهَرْيَغ الور

 2ك >1 اًمِئاد ثّراص ٌةُنَدِئاَمَف ءءاشَع رْيَغ نم ُمانَي ْدْعَي مل ُهّنكل . ص
01 



5 3 0000 0 . 

 اَدَعَو ناك كلذو) ِهيَْرُع ِكاَبُش نم ٍةلَْ ّلُك ّلِطُب ُءاَدَحلا ناكأو '
 :ةلئاقإ سيسر ( 1ع طئاخر كا دع هع ١

 0 كانو 0 الا تان امأ اي كل اكس"
 0 يكد

1 







 و كلمتنا تيوبشخلا تتاياكطا :

 .ليوطبلا بالا كاقبا ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمش كدت

 يل كافطألا ىلع لاع تصب ارقأ لانج ا

 .مهيفنأب تاونس 5 نع مهرمُع ديزي نيذلا لافطألا اهأرقَيل وأ ءتاونس ه ذاع رع

 ةجُردتُملا ةءارقلا لحارم - ًارقأ انأ بتك
 ا هلاك كاكا كاك مال 9953-86-270-2
5 ' 91789953 
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